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 In dit korte artikel gaan we via recente literatuur in op de kwaliteit van de gegevens en informatie op het internet 

nu het als een basisrecht beschouwd wordt om een internetaansluiting te hebben om zo informatie te kunnen 
vergaren en te communiceren. Want alles valt toch met het vertrouwen dat men heeft in de informatie/gegevens 
die men op het internet vindt? 

 
 Dans ce court article, nous traitons, à travers la litérature récente, de la qualité des données et de l'information 

sur Internet, alors que nous considérons maintenant que la connexion à Internet est un droit fondamental pour 
pouvoir accéder à cette information et la communiquer. Car tout ne dépend-il pas de la confiance que nous 
accordons à l'information et les données que nous trouvons sur Internet ? 
 
 

Ware kennis? 
 

ngela Roothaan schreef in het essay Wat is 
waar? (2006) ter gelegenheid van de Maand 

van de filosofie dat: "Het punt bij de vraag naar 
waarheid is dat zij, zoals dat heet, niet enkel een 
epistemeologische, maar ook een ontologische 
vraag is. Dat wil zeggen dat het er niet alleen om 
gaat dat we kunnen vaststellen hoe mensen nu 
ware kennis kunnen krijgen, maar dat we ook, los 
daarvan, willen weten of wat die kennis ons 
vertelt, ook echt waar is! We willen weten wat 
werkelijk is. (…)"1. 
 
Damian Thompson omschrijft datgene wat niet 
werkelijk waar is als "counterknowledge" : 
"(…)misinformatie verpakt om er uit te zien als 
feit – in feite inderdaad zo verpakt dat de 
eenentwintigste eeuw geconfronteerd wordt met 
een pandemie van goedgelovig denken. Ideeën, 
die in hun originele ruwe vorm gedijden aan de 
randen van de maatschappij, worden nu ernstig 
genomen door opgeleide mensen in het Westen 
en circuleren met een verbazingwekkende 
snelheid in de ontwikkelde wereld"2. Begin 2009 
verscheen van Jay H. Bernstein in Knowledge 
Organization, het Official quartely journal van de 
International Society for Knowledge Organization, 
een bijdrage rond "nonknowledge" met binnen dit 
begripscluster: "onwetendheid", "domheid", 
"dwaling / vergissing / fout" en "onverstand / 
onzin / dwaasheid". Hij stelt zich vragen over het 
catalogiseren en dergelijke: "Zou het 
tegengestelde van kennis (laat het ons 
omschrijven als "nonknowledge") enige speciale 
problemen met zich meebrengen wat betreft 
catalogisering, classificatie en indexatie? Welk 
soort "subject headings" zou er bijvoorbeeld op 
toepassing van zijn (…)"3. 
 
 

Informatie, het "recht te weten", 
beschermen van persoonlijke 
informatie en internet als rechten 
van het individu 
 
Velen stellen dat informatie verkrijgen/hebben 
een mensenrecht is, daar wij niet zonder kunnen 
als informatieverwerkende wezens. Bepaalde 
landen gaan zelfs verder hierin en hebben deze 
vrijheid van informatie ("freedom of information") 
of recht te weten ("right to know") omschreven als 
in het geval van het Verenigd Koninkrijk – een 
afgeleide van waar de "Information Commissio-
ne" voor staat: "om publieke toegang tot officiële 
informatie te promoten/bevorderen en 
persoonlijke informatie te beschermen [= to 
promote public access to official information and 
to protect your personal information]"4. 
Recent hebben het Europees Parlement en de 
(Europese) Raad van Ministers een akkoord 
bereikt om het internet(gebruik) als een 
basisrecht te beschouwen. Met uitzondering van 
zware misdaden, kinderporno of terrorisme dient 
een procedure gevolgd te worden die overheid en 
internetproviders moeten naleven als ze iemand 
– een consument – de toegang tot het 
wereldwijde web willen ontzeggen5. 
 
 

Het internet – al gaat de leugen 
nog zo snel…? 
 
In de P.M. Welt des Wissens van november 2009  
kon men de bevestiging vinden van de bewering 
rond "counterknowledge" van Thompson: Die 10 
erfolgreichsten Fakes. Schneller als die 
Wirklichkeit : Wie Falschmeldungen, Scherze und 
frei erfundene Geschichten um die Welt gehen6. 
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Internet of het web zijn duidelijk plaatsen waar 
deze vormen van niet kwaliteitsvolle informatie – 
"intentionally wrong or misleading" met de 
woorden van Anne P. Mintz – voorkomen. Ze 
kunnen volgens Paul S. Piper ruw ingedeeld 
worden als "counterfeit web sites", "suspicious 
web sites", "news", "disinformation", "subject-
specific misinformation" (wetenschaps- en 
gezondheidsinformatie & businessinformatie), 
"scams/hoaxes" (voorbeeld geruchten in e-mails 
rond 11 september 2001), "fictious sites", 
"parodies and spoofs", "entertainment", "news 
groups" (LISTSERV en UseNet) en "hacks"7. 
Emmanuel Perret – een etnoloog die Afrika 
achter zich liet om onze media- en 
informatiemaatschappij te onderzoeken – geeft 
volgend overzicht in het kader van manipulatie of 
(cyber)criminaliteit: inbraak en stelen van 
informatie en inhoud die op een computer 
opgeslagen zijn: gegevenssabotage, 
vervalsing/verandering van informatie, 
satureringsraids waardoor webstekken 
"platvallen" en geen informatie/gegevens meer 
kunnen aanbieden, het kapen van sites, teksten, 
fondsen en/of beelden, het vernieuwen van een 
identiteit via websites, trafiek van 
informatie/gegevens die wat betreft de 
intellectuele eigendom niet wettelijk is 
(piraatsoftware,..), economische oorlog (codes – 
crypteren), communicatiefraude, betalingen op 
het internet of pyramidespelen waardoor 
gegevens of geld gestolen wordt, geruchten / "e-
canulars" / manipulaties, de zogezegde gratis 
spelletjes (virtuele casino’s en loterijen), 
cyberpropaganda, de avatars en pseudoniemen 
op het internet waardoor men niet kan 
achterhalen wie aan de oorsprong ligt van 
bepaalde informatie met inbegrip van 
onterende/lasterlijke taal, provocaties op het 
vlak van rassenhaat en oproepen tot moord,...8
Al het voorgaande lijkt de kwaliteit van de 
informatie op het internet een deuk te geven 
ofschoon steeds meer mensen internet als 
informatiebron gebruiken. Men heeft zelfs 
vastgesteld dat Wikipedia zeer goed scoort als 
het vergeleken wordt met de Encyclopædia 
Britannica en dat foute informatie/gegevens op 
Wikipedia enkele minuten later reeds correct 
kan/kunnen zijn, terwijl men bij de (gedrukte) 
encyclopedie dient/diende te wachten tot de 
volgende "druk". Toch mogen studenten aan de 
KULeuven normaliter Wikipedia niet gebruiken 
als primaire informatiebron voor bepaalde papers 
en masterproef9 en dit ofschoon "Het is 
Wikipedia’s "vuil" klein geheim dat een zekere 
manier van bureaucratie geleidelijk is ontstaan 
om de redactionele site normen van waarheid en 

neutraliteit te handhaven. Elke Wikipedia-pagina 
wordt gecontroleerd door een "Wikipedian", die 
deze bijzondere tuin bedient"10. En zou deze 
structuur niet nog stringenter worden in de 
toekomst?   
 
 

Trust = vertrouwen 
 
Gaat het uiteindelijk niet om vertrouwen kunnen 
hebben in de bron(nen)/publicaties? Maakt het 
dan uit dat het om het internet gaat of om 
publicaties op een papieren drager? Dient men 
niet altijd een bronnenkritiek te overwegen wat, 
ook de bron is, net als historici en hun 
heuristiek? Natuurlijk kan daarbij helpen dat men 
bijvoorbeeld11: 
 
 de URL checkt (wijkt hij af van de normale 

URL-benaming?) van de bladzijde; 
 wat betreft de webstek afvinkt  

• of het niet om een parodie gaat; 
• of er genoeg correct doorverwezen 

(geciteerd) wordt; 
• hoe het zit met de autoriteit ervan; 
• of dit geldig kan zijn; 
• of de informatie een bepaalde oriëntering 

heeft; 
• of er een bepaalde vooringenomenheid 

uit blijkt; 
• … 

 afcheckt met gedrukte publicaties; 
 check domeinnamen in registratiebestanden; 
 check hoaxsites; 
 … 

 
 

Coda 
 
Hou er rekening mee dat informatie maar ook 
misinformatie contextgevoelig is en uiteindelijk 
toch nuttig gebruikt kan worden als men weet 
heeft van waar het schoentje wringt. Want als 
loopt de leugen nog zo snel op het internet, de 
waarheid – ten minste als men die wil 
weten/kennen – achterhaalt haar wel.  
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